
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Carbon disulphide  
Carbon bisulfide  
Carbon sulfide 

CAS#                        :    75-15-0                              CS2 
RTECS#                   :     FF6650000                        Molecular mass : 76.1                                                        
UN#                          :    1131 
EC Annex 1 Index#  :    006-003-00-3 
EC/EINECS#            :    200-843-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก การเกิดปฏิกิริยา

หลายๆ ครั้งอาจทําใหเกิดไฟ
ไหมหรือการระเบิด เมื่อติดไฟ
ใหควัน (หรือกาซ) ที่ระคาย
เคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบายอากาศ ใช
อุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
กันการระเบิดได ปองกันไมใหเกิดไฟฟา
สถิต (เชน การตอสายดิน) หามใชอากาศอัด
ในการเติม การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 
หามไมใหเกิดการเสียดสี หรือการกระแทก 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถัง
เก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดยเครงครัด 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม วิงเวียน ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ อาเจียน ออนเพลีย 
กระวนกระวาย เห็นภาพลวงตา 

ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง แดง 
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน กอนอื่นลางดวยนํ้ามากๆ แลว
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
และลางดวยนํ้าอีกครั้งหน่ึง 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย หนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

หามด่ืม นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ กําจัดแหลงไฟ
ทั้งหมด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า 
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว 

 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศที่ทนตอการแตก หากเก็บใน
ภาชนะที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอ
การแตกและปดสนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification 
Symbol: F, T 
R: 11-36/38-48/23-62-63 
S: (1/2-)16-33-36/37-45 
UN Classification 
UN Hazard Class: 3 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1131 
NFPA Code: H 3; F 4; R 0; 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซ  
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น  
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได การไหล การสั่น ฯลฯ  
จะทําใหเกิดไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : สารอาจสลายตัวโดยการระเบิดจากการกระแทก การเสียดสีหรือการกระแทกอยางรุนแรง ระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน
สารอาจติดไฟในทันทีเมื่อสัมผัสกับอากาศ หรือพ้ืนผิวที่รอน ใหกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เปนพิษ (ดู ICSC 0074) ทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับสารออกซิไดซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือการระเบิด กัดกรอนทําลายพลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบบางตัว 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 10 ppm; (skin); Intended change. BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: 5 ppm, 16 mg/m3; skin absorption (H); Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: B; (DFG 2007) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจสารเขาไป เขาทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การกลืนของเหลวเขาไปอาจทํา
ใหสําลักลงไปในปอด โดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคมี สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับ
สัมผัสสารอาจทําใหสติสัมปชัญญะลดลง การไดรับสัมผัสสารปรมิาณ 200-500 ppm ทําใหเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือเปนเวลานาน อาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
อักเสบ สารอาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท มีผลทําใหเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีผลตอพฤติกรรรมทาง
สมองอยางรุนแรง ทาํใหประสาทอักเสบ และเกิดอาการทางจิต จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจมีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
ของมนุษย 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 46   ํC 
จุดหลอมเหลว : -111   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.26 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.2 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 48 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.63 
จุดวาบไฟ : -30   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 90   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1-50 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.84  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


